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بررسی تأثیر شرایط عملیاتی هیدرولیز پروتئین دانۀ باقال ( )Vicia fabaبر فعالیت
ضداکسایشی آن
سیدهپریا سمائی ،1محمد قربانی ،*2علیرضا صادقی ماهونک ،2مهران اعلمی

2

 -9دانشجوی دکتری ،گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان ،گرگان ،ایران
 -2دانشيار ،گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان ،گرگان ،ایران
* نویسندۀ مسئول ()m.ghorbani@gau.ac.ir

چکیده
اصالح آنزیمی پروتئينها بهمنظور شکست باندهای پپتيدی خاص و اصالح پروتئينها
بهطور گسترده در صنایع غذایی مورداستفاده قرار میگيرد .در این پژوهش پروتئين دانۀ
باقال با استفاده از آنزیمهای آلکاالز و تریپسين در سه غلظت ( 2 ،9و  9درصد) و
زمانهای واکنش  9-6ساعت در دما و  pHبهينۀ هر آنزیم (بهترتيب  01و  93درجۀ
سانتیگراد و  8/0 pHو  )3هيدروليز شد .درجۀ هيدروليز ،فعاليت مهارکنندگی رادیکال
دیفنيل-9-پيکریل هيدرازیل ( )DPPHو شالتهکنندگی یون فرو پروتئينهای
هيدروليزشده موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد درجۀ هيدروليز با افزایش زمان
واکنش و غلظت آنزیمهای آلکاالز و تریپسين افزایش یافت .زمان هيدروليز و نوع آنزیم
اثر معنیداری بر درجۀ هيدروليز ،فعاليت آنتیاکسيدانی و شالتهکنندگی پروتئينهای
هيدروليزشدۀ دانۀ باقال داشته است ( .)P<1/10پروتئينهای هيدروليزشده توسط آنزیم
آلکاالز در غلظت  9درصد و زمان  9ساعت بيشترین فعاليت آنتیاکسيدانی (30/19
درصد) و شالتهکنندگی یون فرو ( 00/10درصد) را داشته است .در غلظتهای  9و 2
درصد آنزیم تریپسين بيشترین مهارکنندگی رادیکال  DPPHدر زمان  1ساعت
مشاهده شد که بهترتيب  12/98و  09/31درصد بوده است .بيشترین فعاليت
شالتهکنندگی یون فرو در تيمارهای هيدروليزشده توسط آنزیم تریپسين در زمان
واکنش  2ساعت مشاهده شد و پس از آن فعاليت شالتهکنندگی کاهش یافت .فعاليت
مهارکنندگی رادیکال  DPPHو شالتهکنندگی یون فرو با افزایش غلظت آنزیم افزایش
یافت .نتایج نشان دادند آنزیم آلکاالز در مقایسه با آنزیم تریپسين ،کارایی باالتری در
توليد پپتيدهای با خاصيت آنتیاکسيدانی داشته است.

تاریخ دریافت9913/19/29 :
تاریخ پذیرش9913/16/29 :
واژههای کلیدی
اصالح پروتئين
پپتيدهای زیستفعال
فعاليت آنتیاکسيدانی
هيدروليز آنزیمی

9
مقدمه

بهصورت گسترده در شکلهای مختلف (نوشيدنیها،

پروتئينهای گياهی بهصورت آرد ،کنسانتره و ایزوله در

دسرها ،محصوالت بافتدادهشده و غيره) مورداستفاده قرار

فرموالسيونهای غذایی بهعنوان ترکيبات مغذی برای

میگيرند ( .)Chardigny & Walrand, 2016باقال که

افزایش محتوای پروتئينی محصول نهایی مورداستفاده قرار

متعلق به خانوادۀ بقوالت است دارای سابقۀ طوالنی در

میگيرند .در بين پروتئينهای با منبع گياهی ،بقوالت

استفادههای متعدد بهعنوان غذا میباشد .دليل این امر

دارای تعادل خوبی در اسيدهای آمينۀ ضروری هستند و

دارابودن مقادیر ارزشمندی از پروتئين و انرژی بهطور
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همزمان است ( .)Crépon et al., 2010بقوالت ازجمله باقال
بهصورت ترکيب با سایر غذاهای گياهی برای افزایش
کيفيت و کميت پروتئين مورداستفاده قرار میگيرند.
اصالح آنزیمی پروتئينها با استفاده از آنزیمهای
پروتئولتيک بهمنظور شکست باندهای پپتيدی خاص و
اصالح پروتئينها بهطور گسترده در صنایع غذایی
مورداستفاده قرار میگيرد ( Mullally, O'Callaghan,
 .)FitzGerald, Donnelly, & Dalton, 1994ویژگی
پپتيدهای حاصل از هيدروليز آنزیمی تحتتأثير شرایط
هيدروليز (دما ،pH ،نسبت آنزیم به سوبسترا و زمان) و
نوع آنزیم قرار میگيرد .پپتيدهای حاصل از هيدروليز
ازنظر ویژگیهای تغذیهای ،عملکردی و بيولوژیکی با
پروتئينهای اوليه متفاوت هستند .مطالعههای انجامشده
نشان داد عالوهبر ویژگیهای تغذیهای پروتئينهای
هيدروليزشده این ترکيبات دارای چندین اثر بيولوژیکی
نيز میباشند .این مطالعهها شامل استفاده از آنزیمهای
تجاری (آلکاالز ،تریپسين ،فليورزایم ،پپسين ،پانکراتين،
کيموتریسين و غيره) در شرایط مختلف هيدروليز ازجمله
زمان ،نسبت آنزیم به سوبسترا pH ،مخصوص هر آنزیم و
دما میباشد ( Ahn, Je, & Cho, 2012; Alashi et al.,
2014; Fritz, Vecchi, Rinaldi, & Añón, 2011; Onuh,
.)Girgih, Aluko, & Aliani, 2013; Zhao et al., 2012

پپتيدهای حاصل از هيدروليز دارای فعاليت
آنتیاکسيدانی (Iwaniak & Minkiewicz, 2007; Peñta-
Ramos & Xiong, 2002; Zhao, Huang, Zhang, Chen,
 ،)& Jiang, 2011ضدسرطان ( ;Shahidi & Zhong, 2008
 ،)Silva-Sánchez et al., 2008ضدميکروبی ( Harris,

 )Mora-Montes, Gow, & Coote, 2009و چندین
عملکرد فيزیولوژیک دیگر میباشند .درصورت آمادهسازی
پروتئين هيدروليزشده برای مصارف انسانی هيدروليز
آنزیمی ترجيح داده میشود زیرا در شرایط مالیمی انجام
میشود ایمن و اختصاصیتر عمل میکند و اسيدهای
آمينه را تخریب نمیکند درحالیکه هيدروليز اسيدی و
قليایی میتوانند  -Lاسيدآمينهها را تخریب کنند و
9
ترکيبات سمی ازجمله الیزینوآالنين توليد کنند ( Zhang
.)et al., 2012
پروتئينهای هيدروليزشده بسته به ساختار پپتيد
مانند اندازۀ پپتيد و توالی اسيدآمينه که تحتتأثير منشأ

پروتئين و شرایط هيدروليز قرار میگيرند ،دارای فعاليت
آنتیاکسيدانی هستند (.)Shahidi & Zhong, 2008
فاکتورهای متعددی ویژگی آنتیاکسيدانی پروتئينهای
هيدروليزشده را تحتتأثير قرار میدهد که میتوان به نوع
پروتئين و آنزیم ،درجۀ هيدروليز و پيشتيمارهای
سوبسترا اشاره کرد ( ;Elias, Kellerby, & Decker, 2008
;Pazinatto, Malta, Pastore, & Maria Netto, 2013
& Polanco-Lugo, Dávila-Ortiz, Betancur-Ancona,
 .)Chel-Guerrero, 2014فعاليت آنتیاکسيدانی با یک

مکانيسم خاص انجام میگيرد که شامل ظرفيت واحدهای
اسيدآمينه در انتقال الکترونها به رادیکالهای آزاد
میباشد .پپتيدهای زیستفعال دارای توانایی باالیی در
کاهش فعاليت مجدد رادیکالهای آزاد هستند که این امر
بهدليل تماس اسيدآمينه و واکنش اثرگذارتر با این
رادیکال میباشد (.)Elias et al., 2008
مقایسۀ آنزیمهای مختلف نشان داد که آنزیمهای
مختلف روی یک سوبسترای ثابت اثرات متفاوتی داشتهاند.
پروتئين هيدروليزشدۀ سویا با استفاده از آنزیمهای
پپسين ،پاپائين ،2کيموتریپسين ،آلکاالز ،پروتامکس 9و
فليورزایم دارای خاصيت آنتیاکسيدانی هستند که در
محدودۀ  28تا  60درصد بوده است ( & Peñta-Ramos
.)Xiong, 2002
ازآنجاییکه مطالعۀ جامعی دررابطهبا هيدروليز آنزیم
دانۀ باقال 1صورت نگرفته است هدف این پژوهش بررسی
پتانسيل استفاده از آنزیم آلکاالز و تریپسين در هيدروليز
آنزیمی پروتئين دانۀ باقال و مطالعۀ ویژگیهای
آنتیاکسيدانی پروتئين هيدروليزشدۀ حاصل میباشد.
مواد و روشها
آمادهسازی آرد دانۀ باقال

پس از حذف مواد خارجی ،دانههای باقال توسط آسياب
برقی آسان توس شرق (مدل  ،9111ساخت ایران) به آرد
تبدیل شد .آرد حاصل از الک با مش  01عبور داده شد
سپس به مدت  6ساعت با حالل هگزان به نسبت 9:9
چربیگيری شد .پس از هر  2ساعت حالل تازه به نمونه
اضافه شد .پس از حاللزدایی از الک با مش  01بهمنظور
ایجاد پودر دانۀ باقال عبور داده شد .سپس در دمای اتاق
2
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خشک و تا زمان استخراج پروتئين در فریزر و دمای -98
درجۀ سانتیگراد نگهداری شد ( & Sogi, Arora, Garg,
.)Bawa, 2002
استخراج پروتئین دانۀ باقال

بهمنظور تهيۀ ایزولۀ پروتئين باقال آرد چربیزداییشدۀ
باقال به ميزان  911گرم در آبمقطر به نسبت  9به 91
(وزنی-حجمی) مخلوط و با استفاده از سود  9موالر pH
آن به  99رسانده شد سپس به مدت  61دقيقه در دمای
اتاق و سرعت  011دور بر دقيقه مزده شد .عصارۀ قليایی
حاصل در نيروی گرانشی دورانی  9611و دمای  1درجۀ
سانتیگراد به مدت  21دقيقه سانتریفيوژ شد .پس از
جمعآوری سوپرناتانت با استفاده از اسيد کلریدریک 9
موالر  pHآن به  9رسانده شد و پروتئين رسوبدادهشده
با سانتریفيوژ جداسازی شد .درنهایت پروتئين حاصل در
خشککن انجمادی خشک گردید و تا زمان هيدروليز در
کيسههای پالستيکی در فریزر و دمای  -98درجۀ
سانتیگراد نگهداری شد ( & Makri, Papalamprou,
.)Doxastakis, 2006
هیدرولیز پروتئین دانۀ باقال

بهمنظور هيدروليز پروتئين دانۀ باقال ،پروتئين به نسبت 1
درصد (وزنی-حجمی) در بافر فسفات Kong, ( 8/0 pH
 )Zhou, & Qian, 2007و Chanput, Theerakulkait, ( 3
 )& Nakai, 2009بهترتيب برای آنزیم آلکاالز و تریپسين
تهيه شد .هيدروليز در دمای بهينۀ آنزیم آلکاالز و
تریپسين بهترتيب  01و  93درجۀ سانتیگراد ،غلظتهای
آنزیم  9تا  9درصد و محدودۀ زمانی  9تا  6ساعت در
انکوباتور شيکردار (مدل  ،8480-VSساخت کرهجنوبی) با
سرعت  211دور بر دقيقه انجام شد .بهمنظور
غيرفعالکردن فعاليت آنزیم ،مجدداً محلول پروتئين در
حمام آبگرم با دمای  82درجۀ سانتیگراد به مدت 90
دقيقه قرار داده شد .در مرحلۀ بعد عمل سانتریفيوژ در
نيروی گرانيش دورانی  91111به مدت  21دقيقه انجام
شد .بهمنظور توليد پودر پروتئين هيدروليزشدۀ
سوپرناتانت حاصل در خشککن انجمادی در دمای-21
درجۀ سانتیگراد ،فشار  11ميلیبار و زمان  18ساعت
(مدل  ،Operon FDB 5503ساخت کرهجنوبی) خشک و

تا زمان استفاده در دمای  -21درجۀ سانتیگراد نگهداری
شد (.)Chanput et al., 2009
تعیین درجۀ هیدرولیز ()DH9

برای تعيين درجۀ هيدروليز در انتهای هر واکنش 91
ميلیليتر از پروتئين هيدروليزشده با  91ميلیليتر
تریکلرواستيک اسيد  1/11موالر مخلوط شد .سپس به
مدت  90دقيقه در نيروی گرانشی دورانی 2611
سانتریفيوژ گردید ( .)Hoyle & Merrltt, 1994مقدار
پروتئين سوپرناتانت با روش برادفورد اندازهگيری شد
( .)Bradford, 1976بهاینمنظور ابتدا با استفاده از
غلظتهای مختلف پروتئين آلبومين سرم گاوی منحنی
استاندارد رسم شد و با رسم منحنی و تعيين معادلۀ خط
غلظت نمونههای مجهول محاسبه شد .درجۀ هيدروليز با
استفاده از رابطۀ ( )9محاسبه گردید:
رابطۀ ()9
درجه هيدروليز
911

ميزان پروتئين موجود در تری کلرو استيک اسيد  1/11موالر
پروتئين کل موجود در نمونه

تعیین فعالیت مهارکنندگی رادیکال ()DPPH2
برای تعيين فعاليت مهارکنندگی رادیکال  2و -2دیفنيل-
-9پيکریل هيدرازیل ( 9 )DPPHميلیليتر از محلول
پروتئين هيدروليزشده (با غلظت  91ميلیگرم بر ميلیليتر
آبمقطر) با  9ميلیليتر محلول  1/9 DPPHميلیموالر
تهيهشده در اتانول  16درصد مخلوط شد .سپس به مدت
 61دقيقه در دمای اتاق و مکان تاریک نگهداری و
درنهایت جذب محلول در طول موج  093نانومتر
اندازهگيری شد .در نمونۀ شاهد بهجای نمونۀ پروتئين
هيدروليزشده از  9ميلیليتر آبمقطر استفاده شد
( .)Bougatef et al., 2009فعاليت مهارکنندگی رادیکال
با استفاده از رابطۀ ( )2محاسبه گردید:
رابطۀ ()2
درصد فعاليت مهارکنندگی رادیکال)
911

جذب نمونه

(

جذب شاهد

جذب شاهد

فعالیت شالتهکنندگی یون فرو ()Fe2+

برای تعيين فعاليت شالتهکنندگی یون فرو (1/3 )Fe2+
Degree of Hydrolysis
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

1
2
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ميلیليتر از محلول پروتئين هيدروليزشده (با غلظت 91
ميلیگرم بر ميلیليتر آبمقطر) با  1/9ميلیليتر از محلول
 2ميلیموالر کلرید آهن ( )IIو  1/2ميلیليتر فروزین 0
ميلیموالر مخلوط گردید .سپس به مدت  21دقيقه در
دمای اتاق نگهداری شد .پس از طی این زمان جذب در
طول موج  062نانومتر خوانده شد ( Nalinanon,
 .)Benjakul, Kishimura, & Shahidi, 2011در نمونۀ
شاهد بهجای نمونۀ پروتئين از آبمقطر استفاده شد.
فعاليت شالتهکنندگی با استفاده از رابطۀ ( )9محاسبه
گردید:
رابطۀ ()9
911

جذب نمونه

جذب شاهد

جذب شاهد

فعاليت شالته کنندگی)درصد(

تجزیهوتحلیل آماری

تمامی آزمونها در سه تکرار انجام شد .بهمنظور آناليز
دادهها و بررسی اطالعات حاصل از آزمایش از طرح کامالً
تصادفی استفاده شد .جهت تعيين اختالف بين ميانگين
دادهها پس از آناليز واریانس ( ،)ANOVAاز آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح  10درصد استفاده گردید.
تجزیهوتحليل آماری نتایج با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSنسخۀ  96انجام شد .برای رسم نمودارها از نرمافزار
 Microsoft Excelنسخۀ  2199استفاده شد.
نتایج و بحث
درجۀ هیدرولیز

دانۀ باقالی اوليه دارای درصد پروتئين  91/91درصد
میباشد .درجۀ هيدروليز نشاندهندۀ نسبت پيوندهای
پپتيدی شکستهشده در پروتئين هيدروليزشده میباشد.
بسياری از خواص پروتئينهای هيدروليزشده ،ازجمله
اسيدهای آمينۀ آزاد ،ميزان انحاللپذیری ،وزن مولکولی
پپتيدهای حاصل و خواص ضداکسایشی و سایر
فعاليتهای زیستی پپتيدهای توليدشده وابسته به شدت و
ميزان درجۀ هيدروليز میباشد ،بنابراین کنترل ميزان
پيشرفت هيدروليز طی فرایند هيدروليز حائز اهميت است
(.)Himonides, Taylor, & Morris, 2011
تغييرات درجۀ هيدروليز آنزیمهای آلکاالز و تریپسين
طی زمانهای مختلف  9-6ساعت و در غلظتهای مختلف
آنزیم ( 2 ،9و  9درصد) در شکل ( )9نشان داده شده است.

1

با گذشت زمان درجۀ هيدروليز افزایش یافت .زمانها و
غلظتهای مختلف آنزیم دارای اثر قابلمالحظهای بر درجۀ
هيدروليز توسط آنزیم آلکاالز و تریپسين بوده است
( .)P<1/10با افزایش غلظت آنزیمها درجۀ هيدروليز
افزایش یافت بيشترین درجۀ هيدروليز در غلظت  9درصد
آنزیم آلکاالز و تریپسين مشاهده شد .نتایج نشان داد که
توانایی آنزیم آلکاالز در هيدروليز پروتئين دانۀ باقال بيشتر
بوده است بهطوریکه در غلظت  9درصد و زمان هيدروليز
 6ساعت آنزیم آلکاالز و تریپسين بهترتيب درجۀ هيدروليز
 28/19و  93/11درصد داشتهاند .تحتتأثير غلظت  9درصد
آنزیم آلکاالز و زمانهای واکنش  0 ،1و  6ساعت اختالف
معنیداری در درجۀ هيدروليز مشاهده نشد ( ،)P>1/10اما
در غلظت مشابه آنزیم تریپسين درجۀ هيدروليز در زمان
هيدروليز  6ساعت با درجۀ هيدروليز در زمانهای ،9 ،2 ،9
 1و  0ساعت تفاوت معنیداری وجود نداشت (.)P<1/10
تریپسين یک سرین پپتيداز است و پيوندهای بعد از
واحدهای با بار مثبت را میشکند .در واقع تریپسين
پپتيدهای  -Cترمينال واحدهای ليزین و آرژنين را
میشکند .بهبياندیگر تریپسين بسيار اختصاصی عمل
میکند و نرخ هيدروليز در آن کمتر است ( Ng & Khan,
 .)2012در پژوهشی اثر آنزیمهای مختلف (آلکاالز،
فليورزایم ،پپسين و تریپسين) بر ميزان پيشرفت هيدروليز
پروتئين هستۀ پالم موردمطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد
که آنزیم آلکاالز بيشترین توانایی را در هيدروليز پروتئين
هستۀ پالم داشته است و با افزایش غلظت آنزیم درجۀ
هيدروليز افزایش یافت ( .)Ng & Khan, 2012هيدروليز
پروتئين دانۀ کنار 9با استفاده از غلظت  9درصد آنزیم
آلکاالز و زمان  1-981دقيقه انجام شد .نتایج نشان داد که
با افزایش زمان هيدروليز درجۀ هيدروليز افزایش یافت
بهطوریکه در زمان  981درجۀ هيدروليز به  22/82درصد
رسيد ( ،)Tatontos, 2015درحالیکه پروتئين هيدروليزشدۀ
سویا توسط آنزیم آلکاالز در زمان  921دقيقه بيشترین
درجۀ هيدروليز را داشته است زیرا بسته به نوع مادۀ اوليه
اثر آنزیم متفاوت است ( & Hrckova, Rusnakova,
 .)Zemanovic, 2002در پژوهش دیگری پروتئين کنجالۀ
کدو بهوسيلۀ آنزیمهای آلکاالز ،فليورزایم ،پروتامکس و
نئوتراز 2هيدروليز شد .پروتئين هيدروليزشده توسط آنزیم
Lotus seed protein
Neutrase
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بررسی تأثیر شرایط عملیاتی هیدرولیز پروتئین دانۀ باقال ( )Vicia Fabaبر فعالیت

سمائی و همکاران

آلکاالز دارای بيشترین درجۀ هيدروليز ( 91/21درصد) بوده
است ( & Muhamyankaka, Shoemaker, Nalwoga,
 .)Zhang, 2013پروتئين دانۀ گوجهفرنگی نيز بهوسيلۀ
غلظتهای  9و  2درصد آنزیم آلکاالز و فليورزایم هيدروليز
شد .نتایج نشان داد که افزایش غلظت آنزیمها سبب افزایش
درجۀ هيدروليز گشت و غلظت  2درصد آنزیم آلکاالز
بيشترین درجۀ هيدروليز را داشت (اميریاندی،
معتمدزادگان و حسينیپرور .)9910 ،درجۀ هيدروليز ایزولۀ
پروتئين سویا با افزایش غلظت آنزیم آلکاالز افزایش یافت
(اعتمادی ،صادقی ماهونک ،قربانی و مقصودلو.)9911 ،
نتایج هيدروليز ایزولۀ پروتئين نخود 9با غلظتهای مختلف
آنزیم تریپسين نشان داد که با افزایش غلظت آنزیم درجۀ
هيدروليز افزایش یافت ( & Karamac, Amarowicz,
.)Kostyra, 2002
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شکل  -1اثر زمان واکنش و غلظت آنزیم بر درجۀ هیدرولیز
پروتئازهای مختلف (الف) :آنزیم آلکاالز (ب) :آنزیم تریپسین

فعالیت مهارکنندگی رادیکال ()DPPH
فعاليت ضداکسایشی پروتئين هيدروليزشدۀ باقال
تحتتأثير دو آنزیم آلکاالز و تریپسين در بازۀ زمانی 9-6
ساعت در شکل ( )2نشان داده شده است .هيدروليز
آنزیمی سبب افزایش فعاليت مهارکنندگی رادیکال
Propulse

1

0

( )DPPHنسبت به پروتئين اوليه ( 22/01درصد) شد
(.)P<1/10
افزایش زمان هيدروليز تا زمان  9ساعت توسط آنزیم
آلکاالز سبب افزایش درصد مهار رادیکال ( )DPPHدر
پروتئين هيدروليزشده گشت و پس از این زمان روند
نزولی مشاهده شد .بيشترین مهارکنندگی رادیکال
( 30/19 )DPPHدرصد در غلظت  9درصد آنزیم آلکاالز و
زمان واکنش  9ساعت بوده است که با زمانهای  1و 0
ساعت اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)P>1/10در
تمام تيمارها افزایش غلظت آنزیم سبب افزایش درصد
مهارکنندگی رادیکال ( )DPPHگشت .در غلظتهای  9و
 2درصد آنزیم تریپسين بيشترین مهارکنندگی رادیکال
( )DPPHدر زمان  1ساعت و در غلظت  9درصد آنزیم
تریپسين بيشترین مهارکنندگی در زمان  9ساعت مشاهده
شد که بهترتيب  09/31 ،12/98و  32/01درصد بوده
است .اثر زمان و غلظت آنزیم بر فعاليت مهارکنندگی
رادیکال ( )DPPHمعنیدار بوده است ( .)P<1/10ميزان
مهارکنندگی در پروتئين هيدروليزشده توسط آنزیم
تریپسين کمتر از پروتئين هيدروليزشده توسط آنزیم
آلکاالز بوده است این امر ممکن است بهدليل نوع
اسيدهای آمينۀ موجود در پپتيدهای حاصل و توالی آنها
باشد ( .)Marcuse, 1962پروتئينهای هيدروليزشده بسته
به ساختار پپتيدها ،اندازۀ پپتيد و توالی اسيدآمينه دارای
فعاليت آنتیاکسيدانی متفاوتی هستند ( & Shahidi
 .)Zhong, 2008کاهش فعاليت مهارکنندگی توسط
پروتئين هيدروليزشده با زیادشدن زمان هيدروليز میتواند
ناشی از پيشرفت مقدار هيدروليز و اثر بيشتر آنزیم بر مادۀ
پروتئينی باشد که این موضوع باعث شکستن زنجيرۀ
برخی از پپتيدهای ضداکسایشی تشکيلشده در مراحل
اوليۀ هيدروليز و کاهش آنها میشود ( & Wu, Chen,
 .)Shiau, 2003تفاوت در فعاليت آنتیاکسيدانی
پروتئينهای هيدروليزشده با درجۀ هيدروليز یکسان در
اثر تفاوت در فعاليت کاتاليکی و اختصاصیبودن آنزیم
میباشد که میتواند تعداد و مکان هيدروليز باندهای
پپتيدی را تحتتأثير قرار دهد ( Polanco-Lugo et al.,
 .)2014در تحقيقی که دررابطهبا هيدروليز پروتئين نان
زنجبيلی با استفاده از هيدروليز دو مرحلهای آنزیمهای
پپسين و تریپسين انجام شد نتایج مشابهی حاصل شد و
در زمان  981دقيقه بيشترین فعاليت ضداکسایشی

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی ،سال  ،1911جلد  ،1شماره 1

مشاهده شد ( Amza, Balla, Tounkara, Man, & Zhou,

 .)2013مطالعههای انجامشده نشان داد پروتئين
هيدروليزشدۀ آفتابگردان توسط آنزیم تریپسين در
زمانهای  61و  981دقيقه بيشترین فعاليت
آنتیاکسيدانی را داشته است که بهترتيب  11/92و 69/29
درصد بوده است ( & Taha, Mohamed, Wagdy,
.)Mohamed, 2013
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شکل  -2فعالیت مهارکنندگی رادیکال ( )DPPHدر زمانهای
واکنش و غلظتهای مختلف آنزیم آلکاالز و تریپسین (الف):
آنزیم آلکاالز (ب) :آنزیم تریپسین

فعالیت شالتهکنندگی یون فرو ()Fe2+

فعاليت شالتهکنندگی یون فرو پروتئين هيدروليزشدۀ دانۀ
باقال توسط آنزیمهای آلکاالز و تریپسين در شکل ()9
نشان داده شده است.
نتایج نشان داد که تمامی پروتئينهای هيدروليزشده
فعاليت شالتهکنندگی بيشتری نسبت به پروتئين اوليۀ
باقال ( 0/2درصد) داشتهاند ( .)P<1/10در تيمارهای
حاصل از هيدروليز آلکاالز با افزایش غلظت آنزیم درصد
شالتهکنندگی یون فرو افزایش یافت .در غلظتهای آنزیم
 9و  9درصد از زمان  9تا  9ساعت روند افزایشی در

6

مهارکنندگی یون فرو مشاهده شد سپس در زمانهای  1و
 0ساعت با افزایش درجۀ هيدروليز کاهش و پس از آن
افزایش یافت .اگرچه بيشترین فعاليت شالتهکنندگی در
غلظتها  9و  9درصد آنزیم آلکاالز در زمان  9ساعت و
بهترتيب  21/10و  00/10درصد بوده است اما در غلظت
 9درصد آنزیم آلکاالز اختالف معنیداری در
شالتهکنندگی یون آهن در پروتئين هيدورليزشده طی
زمانهای واکنش متوالی  2و  9ساعت مشاهده شد
( .)P>1/10شالتهکنندگی یون آهن پروتئين
هيدروليزشدۀ حاصل از غلظت آنزیم  9درصد و زمان
واکنش  9درصد با سایر زمانهای واکنش اختالف
معنیداری داشته است ( .)P<1/10در غلظت  2درصد
آنزیم آلکاالز بيشترین فعاليت مهارکنندگی در زمان 2
ساعت ( 93/32درصد) مشاهده شد و پس از آن روند
کاهشی تا زمان  0ساعت ادامه یافت .فعاليت مهارکنندگی
در این غلظت آنزیم آلکاالز و زمان واکنش  2و  9ساعت
اختالف معنیداری وجود نداشت ( .)P>1/10اثر زمان و
غلظت آنزیم بر فعاليت شالتهکنندگی یون فرو معنیدار
بوده است (.)P<1/10
در تيمارهای هيدروليزشده توسط آنزیم تریپسين
بيشترین فعاليت شالتهکنندگی در زمان هيدروليز 2
ساعت مشاهده شد و پس از آن فعاليت شالتهکنندگی با
افزایش زمان و درجۀ هيدروليز کاهش یافت (.)P<1/10
بيشترین فعاليت شالتهکنندگی در غلظت  9درصد آنزیم
تریپسين 93/29 ،درصد بوده است .نتایج نشان داد
پپتيدهای حاصل از هيدروليز آنزیم آلکاالز فعاليت
شالتهکنندگی بيشتری نسبت به پپتيدهای حاصل از آنزیم
تریپسين داشتهاند .نتایج هيدروليز آنزیمی پروتئين دانۀ
کدو توسط غلظتهای  9و  2درصد آنزیم تریپسين نشان
داد که افزایش غلظت آنزیم سبب افزایش فعاليت
شالتهکنندگی شد (نورمحمدی ،صادقیماهونک ،قربانی،
اعلمی و صادقی .)9911 ،فعاليت شالتهکنندگی پروتئين
هيدروليزشدۀ پروتئين دانۀ چای توسط آنزیم آلکاالز نيز
در ابتدای زمان هيدروليز افزایش و سپس کاهش یافت
( .)Li, Shen, Deng, Li, & Ding, 2014هيدروليز آنزیمی
سبب در معرض قرارگيری دومينهای 9پپتيدهای داخلی
پروتئين میشود .اگرچه هيدروليز زیاد سبب شکستهشدن
پروتئين به پپتيدهای کوچک میشود و ساختار پپتيدهای
Domains
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بررسی تأثیر شرایط عملیاتی هیدرولیز پروتئین دانۀ باقال ( )Vicia Fabaبر فعالیت
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فعال را میشکند و سبب کاهش فعاليت زیستی آن
میگردد ( .)Kristinsson & Rasco, 2000پيشرفت
هيدروليز بسته به نوع آنزیم ،درجۀ هيدروليز و زمان
هيدروليز بر فعاليت زیستی پپتيدهای حاصل اثرگذار است.
زمان هيدروليز پروفایل پروتئينهای هيدروليزشده را
تحتتأثير قرار میدهد و سبب عملکردهای متفاوتی در
آنها میشود ( & Klompong, Benjakul, Kantachote,
.)Shahidi, 2007; Liu, Kong, Xiong, & Xia, 2010
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فعاليت شالته کنندگی یون فرو (درصد)

01

(ب)

نتایج تحقيق نشان داد با تغيير شرایط هيدروليز ازجمله
نوع آنزیم ،غلظت آنزیم و زمان هيدروليز میتوان به
پروتئينهای هيدروليزشده با فعاليت آنتیاکسيدانی
متفاوت دست یافت .درجۀ هيدروليز با افزایش زمان
واکنش و غلظت آنزیمهای آلکاالز و تریپسين افزایش
یافت .اثر زمان واکنش و نوع آنزیم بر فعاليت
آنتیاکسيدانی و شالتهکنندگی پروتئينهای هيدروليزشدۀ
است ( .)P>1/10پروتئينهای هيدروليزشده توسط آنزیم
آلکاالز در غلظت  9درصد و زمان  9ساعت بيشترین
فعاليت آنتیاکسيدانی ( 30/19درصد) و شالتهکنندگی
یون فرو ( 00/10درصد) را داشته است .در غلظتهای  9و
 2درصد آنزیم تریپسين بيشترین مهارکنندگی رادیکال
( )DPPHدر زمان  1ساعت و در غلظت  9درصد آنزیم
تریپسين بيشترین مهارکنندگی در زمان  9ساعت مشاهده

زمان (ساعت)
0/02

نتیجهگیری

دانۀ باقال توسط آنزیم آلکاالز و تریپسين معنیدار بوده
شالته کنندگی یون آهن (درصد)

(الف)

81

3

9

زمان (ساعت)

شد که بهترتيب  09/31 ،12/98و  32/01درصد بوده
است .بيشترین فعاليت شالتهکنندگی یون فرو در زمان
هيدروليز  2ساعت مشاهده شد و پس از آن فعاليت
شالتهکنندگی کاهش یافت .فعاليت مهارکنندگی رادیکال
( )DPPHو شالتهکنندگی یون فرو با افزایش غلظت آنزیم
افزایش یافت .آنزیم آلکاالز در مقایسه با آنزیم تریپسين،
کارایی باالتری در توليد پپتيدهای با خاصيت
آنتیاکسيدانی داشته است.

شکل  -9فعالیت شالتهکنندگی یون فرو در زمانهای واکنش و
غلظتهای مختلف آنزیم آلکاالز و تریپسین (الف) :آنزیم
آلکاالز (ب) :آنزیم تریپسین
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Abstract
Enzymetic modification of proteins in order to break down specific peptide bonds and protein
modification is widely used in the food industry. In this research, protein of faba bean seeds was
hydrolyzed using alcalase and trypsin enzymes at three concentrations (1, 2 and 3%) and reaction
times of 1-6 h at optimal temperature and pH of enzymes (50 and 37 °C, pH 8.5 and 7, respectively).
Hydrolysis degree, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity, and iron
chelating activity of hydrolyzed proteins were investigated. The results showed that the degree of
hydrolysis increased with increasing reaction time and concentration of alcalase and trypsin enzymes.
The time of hydrolysis and type of enzyme has a significant effect on the degree of hydrolysis, the
antioxidant and chelating activity of the faba bean protein hydrolysates (P<0.05). The proteins
hydrolyzed by alcalase at concentration of 3% and reaction time of 3 h had the highest antioxidant
(75.41%) and metal chelating activity (55.95%). At the 1 and 2% concentration of trypsin, the highest
DPPH radical scavenging activity was observed at 4 h which was 42.38 and 53.7 %, respectively. The
most metal chelating activity in trypsin hydrolyzed treatments was observed in a reaction time of 2 h,
after which the activity decreased. DPPH radical scavenging and metal chelating activity increased
with increasing enzyme concentration. The results showed that alcalase have more efficiency in the
production of anti-oxidant peptides compared to the trypsin.
Keywords: Antioxidant activity, Bioactive peptides, Enzymatic hydrolysis, Protein modification

